
Оголошення про встановлення тарифів на теплову енергію  

ТОВ «Котельня Північного промислового вузла» 

 
ТОВ  «КППВ» (далі – Товариство) має ліцензії на: 

- виробництво теплової енергії видана Розпорядженням Голови Сумської ОДА №634-

ОД від 06.10.2021р. ; 

- постачання теплової енергії видана Розпорядженням Голови Сумської ОДА №633-

ОД від 06.10.2021р.. 

Згідно рішення Сумської міської ради № 625 від 12.10.2021р. Товариство 

визначено виробником та виконавцем послуг з постачання теплової енергії 

споживачам в північній частині м. Суми. 

Вироблену Товариством теплову енергію для споживачів північної частини 

м.Суми по міським тепловим мережам транспортує ТОВ «Сумитеплоенерго». 

На виконання вимог «Порядку інформування споживачів про намір зміни 

цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»», 

затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, Товариство 

повідомляє територіальну громаду міста Суми про заплановане встановлення тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії. 

Загальний розмір планованого тарифу на теплову енергію для відповідних 

категорій споживачів наведено у таблиці № 1. 
Таблиця № 1.  

Загальний розмір планованого тарифу: 
 

 

Категорія споживачів 
Проект тарифу, грн/Гкал 

без ПДВ з ПДВ 

Населення 2 323,93 2 788,72 

виробництво 1 687,19 2 024,63 

транспортування 585,04 702,05 

постачання 51,70 62,04 

Інші споживачі 6 154,93 7 385,92 

виробництво 5 581,83 6 698,20 

транспортування 544,24 653,09 

постачання 28,86 34,63 

Релігійні організації 3 558,19 4 269,83 

виробництво 2 904,70 3 485,64 

транспортування 624,64 749,56 

постачання 28,86 34,63 

Бюджетні організації 3 742,55 4 491,06 

виробництво 3 114,38 3 737,26 

транспортування 598,62 718,34 

постачання 29,55 35,46 



Структура планованого тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання наведена у додатках 1 – 4 до даного оголошення.  

Загальний розмір планованого тарифу на послугу з постачання теплової енергії 

для населення наведено у таблиці № 2.  

Таблиця № 2. 

Загальний розмір планованого тарифу на послуги з постачання теплової 

енергії та  гарячої води 

 

Основні складові частини тарифу: 

 

 ціна на газ для споживачів на 2021-2022р.р., визначена згідно ціни 

довгострокового контракту поставки газу з ТОВ «Газопостачальна компанія 

«Нафтогаз Трейдинг»:  
 

Категорія споживачів 
Ціна газу в планованому тарифі 2021-

2022р.р., грн. за 1000 м3 (без ПДВ)  

Населення 6 183,33 

Інші споживачі 30 354,09 

Бюджетні споживачі 13 658,42 

Релігійні організації 13 658,42 

 

- ціна розподілу газу   1 280,0 грн за 1000 м3 (без ПДВ)  

- ціна на електроенергію  2 989,89 за 1000 кВт/ч (без ПДВ 

- ціна розподілу електроенергії  1282,05 грн. за 1000 кВт/ч (без ПДВ)  

- тариф на транспортування теплової енергії становить для : 

населення  585,04 грн.; 

бюджетних установ  598,62 грн.; 

інших споживачів  544,24 грн. 

релігії  624,64грн.. 

 

В розрахунку тарифів врахований прожитковий  мінімум 2 379 грн., який діє в 

Україні з 01.07.2021р. 

 

Зауваження і пропозиції з приводу встановлення тарифів на теплопостачання 

можуть бути надані ТОВ КППВ у письмовому вигляді за адресою  м. Суми, вул. 

Іллінська, 2, або ж у електронному вигляді на адресу електронної пошти: 

ooo.kspu@gmail.com та  dkppv@snpo.ua протягом 7 календарних днів з дня повідомлення 

споживачів про намір встановлення тарифів, тобто з 29 жовтня  2021 року до 17:00   04 

жовтня 2021 року включно. 

Підстава 
Од. 

вим. 

Проект тарифу 

2021 р. 

Тариф  

(без ПДВ), грн. 
Тариф  

(з ПДВ),  грн. 

Послуга з постачання теплової енергії 

за приладами обліку 1 Гкал 2 323,93 2 788,72 

за нормою: 1м.кв. 65,74 78,88 

норма використання теплової енергії на 1 м.кв. 

Для 1 - 9 поверхових будинків Гкал 0,174 

mailto:ooo.kspu@gmail.com
mailto:dkppv@snpo.ua

